
alam firmanNya: “Dan janganlah 
m u jadikan tanganmu terbelenggu 
tda lehermu dan janganlah kamu 
rlalu mengulurkannya***, karena 
'iTtSTmt-menjadUercela dan menye
ti.” (QS. Al-Israk:29). ""Maksudnya: 
ngan kamu terlalu kikir, dan jangan 
ala terlalu pemurah.

Allah tidak menyukai segala 
:suatu yang berlebih-lebihan, baik 
u berlebih-lebihan dalam perkara- 
srkara yang j ahat maupun dalam hal 
jbaikan dan amal ibadah sekalipun, 
fat kikir itu harus dikikis habis dari 
iri kita, karena itu jelas tidak baik, 
ifat pemurah yang berlebihan juga 
arus dihilangkan karena itu mem- 
inasakan diri. Sifat yang paling baik 
ialah sifat pertengahan, yaitu seder- 
ana dalam menjalani kehidupan ini. 
ifat sederhana bisa menghindarkan 
rang dari masalah hutang, karena 
rang yang sederhana tidak berbe- 
mja melebihi pendapatannya, dan ia 
dak akan membelanjakan hartanya 
ecuali untuk sesuatu yang perlu dan 
:pat waktu. Orang yang sederhana 
dak mungkin bermewah-mewahan, 
an dalam masa yang sama, ia tidak 
kan pelit terhadap orang lain.

Sifat sederhana ini telah dipraktik- 
an oleh Nabi saw. sebagai contoh un
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Hidup Sederhana 
Walau Kaya

BULAN Ramadhan me
ngajarkan hidup j|d e rh an a  
vvalaupun kita tinya raya. 
Hidup sederhana iaah hidup 
yang per.teM ahan, yaitu 
tidak berlebS-lebihan dan 
tidak puja k jlr . Bulan Ra- 
madhanj,membimbing kita 
untuk rrten jalani kehidupan 
ini secara sederhana supaya 
kita tidak mengalami kesem
pitan hidup. Kalau kita hidup

secara berlebih-lebihan dan 
foya-foya, kita akan me
ngalami kesempitan hidup 
karena kekurangan uartg dan 
harta benda. Dan kalau kita 
kikir alias pelit maka kita j uga 
akan mengalami kesempitan 
hidup karena dibenci oleh 
orang-orang di sekitar kita. .

Ajaran Islam supaya kita 
hidup sederhana ini jelas di
perintahkan oleh Allah Ta’ala 
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tuk kita semua. Kehidupan Nabi saw. 
itu sangat sederhana sekali. Makanan 
dan minuman beliau, pakaian dan 
kendaraan beliau, rumah dan perka
kas rumah beliau, semuanya sangat 
sederhana bahkan bisa dikatakan 
serba kekurangan. Kehidupan yang 
sederhana Nabi jalani, padahal be
liau pernah mendapat tawaran yang 
sangat menarik dari kaum musyrikin 
Mekkah dan dari Allah Ta’ala.

Kaum musyrikin Mekkah mem
berikan tawaran berikut:
"Hai Muhammad, jika kamu 
berdakwah ini karena ingin 
menjadi raja bagi kami, 
maka kami akan menjadi
kanmu sebagai raja kami 
dengan syarat kamu menin
ggalkan dakwah Islam. Jika 
kamu berdakwah karena 
ingin menjadi orang paling kaya di 
kalangan kami, niscaya kami kumpul
kan harta kami untuk kami berikan 
kepadamu, tapi dengan syarat kamu 
menghentikan dakwahmu ini”. Apa 
jawab Nabi mendengar tawaran 
ini? Tentu saja beliau menolak. Apa 
gunanya menjadi raja atau menjadi 
orang kaya jika yang dipertaruhkan 
adalah dakwah.

Allah Ta’ala juga pernah memberi

tawaran kepada baginda melalui ma-
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setelah tidur di atas tikar tersebut.
laikat Jibril as., yaitu baginda disitwrh ^.Nmbi bertanya: “Apa yang membuat- 
memilih menjadi Nabi hamba atau mu mena
Nabi raja. Namun dengan tegas beliau 
memilih menjadi Nabi hamba, yakni 
menjadi Nabi dan dalam waktu yang 
sama menjadi hamba atau rakyat je
lata, tidak seperti Nabi Sulaiman dan 
Dawud misalnya, keduanya itu Nabi 
dan pada waktu yang sama keduanya 
adalah raja.

Tawaran-tawaran tersebut Nabi 
saw. tolak supaya mem
beri suri tauladan bagi kita 
semua dalam menghadapi 
kehidupan dunia yang sukar 
ini. Bayangkan jika beliau 
memilih menjadi orangkaya 
atau menj adi raj a, maka kita 
umatnya tidak akan bisa 
meniru gaya hidupnya yang 

mewah. Nabi memilih menjadi orang 
yang sederhana, sehingga jika kita 
membaca sirah (riwayat hidup) beliau 
kita akan terharu mengepang betapa 
sederhananya kehidupan beliau itu.

Nabi beserta keluarganya pernah 
dua bulan berturut-turut tidak makan 
minum apa-apa kecuali al-aswadani, 
yaitu korma dan air. Umar pernah 
menangis karena melihat bekas ti
kar yang menempel di badan beliau

riangis hai Umar?” Jawabnya:'
“Saya teringat akan Kaisar Romawi 
dan Persia serta kemewahan dunia 
yang mereka nikmati, sedang engkau 
wahai Rasulullah, anyaman tikar telah 
memberi bekas pada lambungmu. 
Rumah Nabi saw. itu hanya berupa 
hujurat (kam&r-kamar), sehingga 
ketika Nabi shalat malam, terpaksa 
harus memindahkan kaki Aisyah 
yang melintang di depan beliau. 
Nabi wafat ketika memakai baju dan 
kain sarung yang kasar, dan beliau 
tidak meninggalkan harta warisan. 
Demikianlah kehidupan Nabi yang 
serba sederhana. Bahkan beliau itu 
juga diriwayatkan pernah- mengga
daikan baju besinya kepada seorang 
Yahudi untuk membeli makanan bagi 
keluarganya.

Sekarang marilah kita melihat 
keadaan dan kondisi kita hari ini. Kita 
yang hidup di zaman ini hampir tidak 
mendapati lagi kehidupan sederhana. 
Masing-masing kita ingin hidup enak 
dan mewah. Bahkan seringkah ke
inginan hidup mewah itu menjerat 
diri sendiri karena mendorong untuk 
selalu bergantung kepada hutang 
yang tiada habis-habisnya.(")
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